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1 Úvod 
 

Ekonomické prostředí se neustále mění a s tím souvisí i měnící se postavení 

ekonomických subjektů. V dnešním světě čeká na ekonomické subjekty spousta 

nejrůznějších nástrah, ale i příležitostí. Vzrůstající složitost a dynamičnost podnikatelského 

prostředí vystavuje podnik velkému tlaku v podobě tvrdé konkurence. Cílem každého 

podniku je získat dobrou pozici na trhu a dosáhnout co nejlepších hospodářských výsledků. 

Ekonomické subjekty, které znají svou finanční situaci, mohou v tomto dynamickém 

prostředí přežít a prosperovat. Jedním ze způsobů, jak v tomto prostředí přežít, je 

pravidelné zjišťování výkonnosti podniku. K tomu se využívá finanční analýza. 

Finanční analýza tvoří základnu finančního řízení a je podkladem pro jakékoliv 

rozhodování finančních manažerů. Ti ji využívají jako formalizovanou metodu, která 

poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. 

Umožňuje také dojít k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci 

podniku, podle nichž lze přijímat různá rozhodnutí.  

 Finanční údaje jsou tedy zdrojem informací o podniku a odrážejí jeho úroveň a 

konkurenceschopnost. Na výsledcích finanční analýzy je založeno řízení majetkové i 

finanční struktury, investiční a cenová politika, řízení zásob a také dává informace o 

finančním zdraví podniku. Nezbytným podkladem jsou účetní výkazy (rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty), jejichž data jsou podrobena finanční analýze. Finanční analýza je důležitá 

nejen pro manažery, ale i pro další uživatele jako jsou vlastníci, investoři, státní orgány a 

další zainteresované subjekty. 

Cílem bakalářské práce je na základě finanční analýzy zhodnotit finanční situaci 

firmy EMOS trading a.s. za období 2003 – 2007 na základě dosažených výsledků. 

Všechny činnosti a výpočty, které jsou spojené s finanční analýzou a získané 

hodnoty vypočítaných ukazatelů, slouží k posouzení finanční a ekonomické situace 

podniku, poukazují nejen na silné stránky podniku, ale zároveň napomáhají odhalit 

případné poruchy ve finančním hospodaření. 
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2 Charakteristika podniku 

EMOS je seskupení firem EMOS spol. s r.o., EMOS Trading a.s. a dceřiných 

společností na Slovensku, Polsku a Slovinsku a zabývá se prodejem elektro. V České 

republice působí EMOS od roku 1991 a v současné době má přes 350 zaměstnanců. 

Své produkty nabízí prostřednictvím vlastní sítě 20 maloobchodních prodejen po 

celé Moravě. 

 

Obrázek 2.1 Členění firmy EMOS 

 

 

Zdroj: www.emos.cz 

 

Společnost EMOS trading a.s. podniká ve dvou hlavních oblastech. První oblastí je 

maloobchodní prodej elektro zboží realizovaný prostřednictvím sítě maloobchodních 

prodejen na území Moravy. Druhou oblastí je velkoobchodní činnost zaměřená na vestavné 

spotřebiče. 

Počátky společnosti EMOS trading a.s. spadají do roku 1990, kdy vznikla první 

prodejna v Přerově zajišťující i servis elektrospotřebičů. Následovala druhá prodejna v 

Přerově a prodejny v další městech. V současné době čítá síť EMOS ELEKTRO 20 

vlastních prodejen.  

Poslední otevřenou prodejnou je EMOS ELEKTRO v Brně na Křenové ulici, která 

slavnostně zahájila provoz 1. června 2007. Prodejny nabízí široký sortiment domácích 

spotřebičů, bílé techniky a elektroniky osvědčených značek. Důraz je kladen na osobní 

přístup personálu prodejen k zákazníkovi.  

Druhou nosnou činností společnosti EMOS trading a.s. je velkoobchodní činnost. Z 

původního široce zaměřeného velkoobchodu s elektrosortimentem se v průběhu let 

vyprofiloval velkoobchod specializovaný na vestavné spotřebiče. Zákazníky velkoobchodu 

jsou především  kuchyňská studia a výrobci kuchyní, kteří oceňují individuální přístup 

http://emoscms.altos.cz/prodejny-emos/sit-prodejen/
http://emoscms.altos.cz/prodejny-emos/sit-prodejen/
http://emoscms.altos.cz/prodejny-emos/sit-prodejen/


 4 

obchodních zástupců a výhodné obchodní a dodací podmínky. Součástí velkoobchodní 

činnosti je prodej a propagace vestavných spotřebičů značky Monetti, jejímž výhradním 

dodavatelem je právě EMOS trading a.s. 

 

2.1 Obecné údaje 

Název společnosti:  EMOS trading a.s. 

Sídlo:    Přerov, Přerov I – Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02 

Právní forma:   akciová společnost 

IČO:    25 36 21 94 

DIČ:    CZ25362194 

2.1.1 Založení a charakteristika společnosti 

EMOS trading a.s. (dále jen firma) byla založena zakladatelskou smlouvou jako 

akciová společnost dne 30.9.1996 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného u 

Krajského obchodního soudu v Ostravě dne 18.12.1996, oddíl B, vložka 1508. 

Firma má základní kapitál ve výši 18 760 000,- Kč. Fyzické a právnické osoby, 

podílející se více než 20 % na základním kapitálu firmy a výše jejich podílu, jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

 

Akcionář % podíl na základním jmění 

Jiří Lupač 50 

Josef Zdráhala 50 

Celkem 100 

 

Hlavním předmětem činnosti firmy je nákup a prodej elektrozboží, který generuje 

94,63 % výnosů společnosti. Jiným předmětem se firma nezabývá. 

2.1.2 Organizační struktura společnosti 

Společnost se člení na oblast vedení a správy společnosti a tři obchodní úseky, do 

kterého spadají maloobchodní prodejny, velkoobchod a elektronický obchod. 

Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda nebo místopředseda 

představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k natištěnému nebo 

http://emoscms.altos.cz/pro-obchodniky/vestavne-spotrebice/
http://www.monetti.cz/
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nadepsanému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda 

představenstva. 
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3 Teoreticko-metodologická část 

Finanční analýza představuje soubor činností, jejichž cílem je zjistit a následně 

vyhodnotit finanční situaci firmy. Umožňuje nám získat přehled o majetkové, finanční a 

důchodové situaci podniku. Finanční analýza tvoří důležitou součást finančního řízení 

podniku. Pro hodnocení finanční situace a výkonnosti firmy se využívá celá řada 

poměrových ukazatelů. Hlavním smyslem je zhodnocení finančního zdraví podniku a 

navrhnutí opatření, vedoucí ke zlepšení ekonomické situace podniku, růstu prosperity a 

k lepším rozhodovacím procesům o fungování podniku. 

Finanční zdraví podniku závisí na jeho výkonnosti a finanční pozici. Vyjadřuje míru 

odolnosti financí podniku vůči externím a interním provozním rizikům za dané finanční 

situace. Pokud podnik nejeví příznaky hrozící finanční tísně, lze se domnívat, že 

v dohledné budoucnosti (do roka) nedojde k úpadku pro platební neschopnost.
1
 

Do finanční analýzy se promítá objem a kvalita výroby, úroveň marketingové a  

obchodní činnosti, inovační aktivita a další podnikové činnosti.
 2

 Můžeme ji rozdělit na tři 

na sebe navazující fáze a to diagnózu základních charakteristik finanční situace, hlubší 

rozbor příčin zjištěného stavu, identifikaci hlavních faktorů nežádoucího vývoje a návrh 

opatření. 

3.1 Uživatelé finanční analýzy 

Informace o finančním zdraví firmy jsou předmětem zájmu mnoha subjektů a to 

nejen manažerů, ale i dalších subjektů, jež přicházejí do kontaktu s daným podnikem. Mezi 

takové subjekty patří zejména viz. Grϋnwald (2007) 

 investoři 

 manažeři 

 obchodní partneři 

 zaměstnanci 

 banky a jiní věřitelé 

 stát a jeho orgány 

 konkurenti 

 

                                                 
1
GRÜNWALD, Rolf., HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku, str. 23, 1.vyd. 

Praha: Ekopress, 2007.318 s. ISBN 978-80-86929-26-2 

 
2
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. str. 68, 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 194 s. 

ISBN 80-86119-58-0. 



 7 

Investoři 
 

Investoři využívají finanční informace o podniku především proto, aby posoudili, 

zda je pro ně výhodné do podniku investovat své peněžní prostředky. Zajímá je, jak podnik 

nakládá se zdroji, které do firmy vložili. Dochází zde však k rozporu mezi akcionáři a 

manažery, neboť manažeři mají značnou volnost jednání při dispozici s majetkem podniku. 

Proto akcionáři požadují zprávy o hospodaření s jejich zdroji a to buď formou výročních 

zpráv nebo zpráv o finančním stavu podniku. 

 

Manažeři 
 

Manažeři využívají výstupy finanční analýzy pro dlouhodobé i operativní řízení 

podniku. Znalost finanční situace podniku jim umožňuje se správně rozhodovat (otázka 

získání finančních zdrojů, zajištění optimální kapitálové struktury, alokace finančních 

prostředků...), přijímat správné podnikatelské záměry, správně formulovat cíle, strategie 

apod.  

 

Obchodní partneři 
 

Dodavatelé se zajímají hlavně o to, zda podnik bude schopný hradit splatné 

závazky. Jde hlavně o krátkodobou prosperitu a solventnost firmy. V případě 

dlouhodobých dodavatelů se koncentruje zájem na dlouhodobou stabilitu, trvalé obchodní 

kontakty s cílem zajistit svůj odbyt u perspektivního zákazníka. 

 Zákazníci (odběratelé) se zajímají o finanční situaci dodavatele, aby v případě 

finančních potíží nebo bankrotu dodavatele, neměli potíže s vlastním zajištěním výroby. 

Potřebují se ujistit, jestli dodavatelský podnik bude schopen dostát svým závazkům. 

 

Zaměstnanci 
 

Zaměstnanci mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě 

podniku, ve kterém pracují. Často bývají motivováni stejně jako řídící pracovníci výsledky 

hospodaření, které sledují zaměstnanci prostřednictvím odborových organizací. 

 

 

 

 



 8 

Banky a jiní věřitelé 
 

Věřitelé žádají informace o finančním stavu potenciálního dlužníka, aby se mohli 

správně rozhodnout, zda poskytnou nebo neposkytnou úvěr a také o podmínkách jeho 

poskytnutí a splácení. Před poskytnutím úvěru banka posuzuje bonitu dlužníka, která je 

prováděna analýzou jeho finančního hospodaření. U střednědobých a dlouhodobých úvěrů 

je hodnocen investiční projekt a u krátkodobého úvěru je důležitá analýza likvidity (čím je 

koeficient likvidity vyšší, tím může být návratnost úvěru jistější). 

 

Stát a jeho orgány 
 

Státní orgány se zajímají o finančně-účetní data z celé řady důvodů: např. pro 

kontrolu placení daní, pro účely správy státních podílů v podnicích, kde stát je významným 

vlastníkem, pro rozhodování o rozdělování finanční výpomoci podnikům, pro získání 

přehledu o finančním stavu podniků se státní zakázkou. Finanční analýza může také 

poskytovat informace podstatné pro utváření hospodářské politiky státu. 

 

Konkurenti 
 

Konkurenti se zajímají hlavně o finanční informace podobných podniků nebo 

celého odvětví, aby mohli srovnávat výsledky hospodaření, hlavně rentabilitu, ziskovou 

marži, investiční aktivitu, výši a hodnotu zásob, jejich obratovost apod. Podnik, který 

odmítá vydat informace o své finanční situaci se sám staví do nevýhodné pozice. Jednak se 

vystavuje riziku ztráty dobré pověsti, čímž také snižuje svou konkurenceschopnost 

v oblasti usilování o potenciální investory a zákazníky, a jednak vstupuje do hry za 

podstatně nevýhodnějších podmínek. 

 

 

3.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Základním předpokladem dobré finanční analýzy jsou kvalitní a komplexní 

podklady. Vstupní data jsou nejčastěji čerpána z účetních výkazů, které zachycují pohyb 

podnikových financí ve všech jejich podobách a ve všech fázích podnikové činnosti. 

Podstatné je, aby výkazy věrně odrážely skutečnou situaci podniku. Podle účelu, ke 

kterému výkazy slouží, je můžeme rozdělit do dvou skupin viz. Růčková (2007). 
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 První skupinu tvoří Výkazy finančního účetnictví, které lze označit jako externí 

výkazy, protože poskytují informace externím uživatelům a podávají přehled o stavu a 

struktuře majetku, zdrojích jeho krytí, tvorbě a užití výsledku hospodaření a o změnách ve 

vlastním kapitálu. Jsou rozhodující součástí účetní závěrky, kterou tvoří rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty a přílohy.  

Druhou skupinu tvoří Výkazy vnitropodnikového účetnictví. Tyto výkazy 

nepodléhají žádné právně závazné úpravě a každý podnik si je vytváří podle svých 

vlastních potřeb. Jejich využití vede ke zpřesnění výsledků finanční analýzy a umožňuje 

eliminovat riziko odchylky od skutečnosti, protože mají častější frekvenci sestavování. 

Kromě těchto základních zdrojů  se využívají další relevantní informace, které lze 

shrnout do následujících oblastí. Finanční informace obsahují  účetní výkazy, výroční 

zprávy, vnitropodnikové informace, prognózy finančních analytiků, vedení firmy, atd. 

Kvantifikovatelné informace zahrnují firemní statistiky produkce, odbytu, zaměstnanosti, 

interní směrnice, normy spotřeby. Nekvantifikovatelné nefinanční informace jsou zprávy 

vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů firmy, komentáře manažerů, prognózy. 

3.2.1 Základní účetní výkazy 

 

Rozvaha 

 

Rozvaha je základním účetním výkazem, který zachycuje na jedné straně stav 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a na straně druhé zdroje jejich 

financování (pasiva) k určitému časovému okamžiku. Sestavuje se zpravidla k poslednímu 

dni každého roku. Poskytuje základní přehled o majetku podniku ve statické podobě. Platí 

bilanční rovnice, což znamená, že CELKOVÁ AKTIVA = CELKOVÁ PASIVA. Aktiva se 

dále člení na stálá aktiva, zahrnující majetkové složky, které slouží činnosti podniku 

dlouhodobě a postupně se opotřebovávají, a na oběžná aktiva. Ta představují části majetku, 

které se spotřebovávají najednou. Členění pasiv je provedeno podle vlastnictví zdrojů – 

vlastní kapitál a cizí zdroje. 

Jde nám o získání věrného obrazu ve třech základních oblastech. První oblastí je 

majetková situace podniku, kde zjišťujeme, v jakých konkrétních druzích je majetek vázán, 

jak je oceněn, jeho optimální složení, nakolik je opotřeben atd. Druhou oblastí jsou zdroje 

financování majetku, především výše vlastních a cizích zdrojů financování. Poslední 
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oblastí jsou informace o finanční situaci podniku, tedy výše zisku a jeho rozdělení nebo 

zdali je podnik schopen dostát svým závazkům.  

Nejzásadnějším problémem analýzy rozvahy je fakt, že nezobrazuje zcela přesně 

současnou hodnotu aktiv a pasiv (používá historické ceny). K určení realistické hodnoty 

některých rozvahových položek musí být použito odhadu. 

 

Výkaz zisku a ztráty 

 

Výkaz zisku a ztráty slouží ke zjišťování výše a způsobu tvorby složek výsledku 

hospodaření. Výkaz zisku a ztráty zahrnuje náklady a výnosy za běžné období. 

Zjednodušeně lze podstatu výkazu zisku a ztráty vyjádřit vztahem: 

VÝNOSY – NÁKLADY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ.
3
 

Náklady lze definovat jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Se 

vznikem nákladů souvisí úbytek majetku podniku vykazovaný v rozvaze. 

Výnosy můžeme definovat jako peněžní vyjádření výsledků plynoucích 

z provozování firmy a představují finanční částky vzniklé z titulu prodeje zboží a služeb.  

Náklady i výnosy jsou seřazeny do oblasti provozní, finanční a mimořádné. Proto 

ve struktuře výkazu můžeme nalézt několik stupňů výsledků hospodaření. Lze vyčíslit 

výsledek hospodaření za běžnou činnost, který je součtem provozního a finančního 

výsledku hospodaření, snížený o daň za běžnou činnost, výsledek hospodaření z provozní 

činnosti, výsledek hospodaření z finanční činnosti, který souvisí s finančními operacemi 

podniku. Z nepravidelných a neočekávaných operací podniku vyplývá výsledek 

hospodaření z mimořádné činnosti. 

 

Cash Flow 

 

Výkaz cash flow představuje účetní výkaz, který srovnává bilanční formou zdroje 

tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určité období. Tento účetní 

výkaz nám umožňuje posoudit skutečnou finanční situaci a poskytuje odpověď na to, kolik 

peněžních prostředků podnik vytvořil a k jakým účelům je použil. Cash flow je tedy toková 

veličina, která vyjadřuje rozdíl přítoku a odtoku hotovosti za určité období. 

                                                 
3
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. str. 54, 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 194 s. 

ISBN 80-86119-58-0. 
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Peněžní toky představují přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních prostředků, 

což jsou peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtu a peníze na cestě a 

peněžních ekvivalentů, kterými se rozumí krátkodobý likvidní majetek. 

Analýza cash flow se provádí přímou a nepřímou metodou. Při použití přímé 

metody se provádí totální bilance všech příjmů a výdajů, a vzniklý rozdíl představuje cash 

flow. Přehlednější metodou pro rozborové účely je metoda nepřímá, kde výkaz cash flow je 

dán jako součet čistého zisku po zdanění a odpisů za dané období a přírůstků nebo úbytků 

příslušných položek aktiv a pasiv oproti počátečnímu stavu. 

Výkaz lze rozdělit na tři základní části:  

- provozní činnost; 

- investiční činnost; 

- finanční činnost. 

Provozní činnost určuje, do jaké míry výsledek hospodaření za běžnou činnost 

odpovídá skutečně vydělaným penězům a jak je produkce peněz ovlivněna změnami 

pracovního kapitálu a jeho složkami. Důležité jsou také změny pohledávek u odběratelů, 

změny závazků u dodavatelů, změny zásob atd. 

Investiční činnost zahrnuje aktivity související s pohybem investičních aktiv. Je to 

činnost, která má za následek změny ve vlastním kapitálu a cizím kapitálu dlouhodobém. 

Její výše je dána změnami v dlouhodobém majetku – dlouhodobém hmotném, nehmotném            

a finančním majetku. Zjišťuje se, do čeho firma investovala. 

Poslední oblastí je činnost finanční, kde se hodnotí vnější financování, především 

pohyb dlouhodobého kapitálu (splácení a přijímání dalších úvěrů, peněžní toky související 

s pohybem vlastního jmění). 

 

3.3 Metody finanční analýzy 

Při hodnocení finančního zdraví firmy je možné vycházet z celé řady metod 

finanční analýzy. Volba metody musí brát ohled na účelnost, nákladnost a spolehlivost a 

musí mít vždy zpětnou vazbu na cíl, který má splnit. Základ různých metod finanční 

analýzy jsou finanční ukazatele. V rámci finanční analýzy existuje celá řada ukazatelů a 

kritérií pro jejich členění. Výběr ukazatele je dán účelem a cílem finanční analýzy. 

V souvislosti s metodami finanční analýzy se rozlišují dva základní přístupy 

k hodnocení ekonomických procesů. Jedná se o fundamentální analýzu a technickou 

analýzu. 
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Fundamentální analýza se zaměřuje na vyhodnocování kvalitativních údajů o 

podniku. Vychází se z odborných odhadů a zkušeností analytiků a závěry jsou odvozovány 

zpravidla bez algoritmizovaných postupů. 

Technická analýza využívá matematické, matematicko-statistické a jiné 

algoritmizované metody ke kvantitativnímu zpracování dat a výsledky se posuzují 

z ekonomického hlediska. 

U finanční analýzy je důležité rozlišovat stavové veličiny (jedná se o veličiny, 

vztahující se k určitému časovému okamžiku) a tokové veličiny (ty se vztahují k určitému 

časovému intervalu), protože u finanční analýzy hraje nejdůležitější roli časové hledisko. 

 

Standardně se ukazatele člení na absolutní, rozdílové a poměrové. 

Absolutní ukazatele posuzují hodnoty jednotlivých položek základních účetních 

výkazů a nezpracovávají žádnou matematickou metodu. 

Rozdílové ukazatele zjistíme jako rozdíl konkrétní hodnoty aktiv s konkrétní 

hodnotou pasiv. 

Poměrové ukazatele se definují jako podíl dvou položek  nejčastěji ze základních 

účetních výkazů. 

Dalším členěním ukazatelů je členění na ukazatele extenzivní (objemové) a 

intenzivní (relativní) a ty se ještě podrobněji člení viz obr. 3.1. 

Obrázek 3.1 Členění finančních ukazatelů 

 

 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi, str. 42. 

 

Finanční ukazatele 

Extenzivní ukazatele Intenzivní ukazatele 

stavové rozdílové tokové nefinanční stejnorodé různorodé 
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 Extenzivní ukazatele podávají informace ukazateli o rozsahu  nebo objemu 

analyzované položky. Udávají se v přirozených jednotkách. Řadíme sem ukazatele stavové, 

rozdílové, tokové a nefinanční. 

Stavové ukazatele ke zvolenému okamžiku zachycují stav majetku a zdrojů jeho 

krytí. Jsou základem pro vyjádření všech ostatních druhů ukazatelů. 

Rozdílové ukazatele znázorňují rozdíl stavu určitých skupin aktiv nebo pasiv, které 

se vztahují ke stejnému okamžiku. Příkladem je čistý pracovní kapitál. 

Tokové ukazatele podávají informace o změně extenzivních ukazatelů, ke které 

došlo za určitou dobu. Typickým příkladem je zisk, vyjádřený rozdílem mezi výnosy a 

náklady. 

Nefinanční ukazatele tvoří nezbytnou součást analýzy. Vychází se u nich z údajů 

vnitropodnikového účetnictví a evidence. 

 Intenzivní ukazatele informují o míře, v jaké podnik extenzivní ukazatele využívá 

a jak se ty ukazatele mění. Tyto ukazatele rozlišujeme na stejnorodé a různorodé. 

Stejnorodé intenzivní ukazatele představují poměry extenzivních ukazatelů, jenž 

jsou vyjádřeny ve stejných jednotkách. 

Různorodé intenzivní ukazatele jsou dány poměrem dvou ukazatelů v různých 

jednotkách. 

Elementární metody můžeme rozdělit do několika skupin: 

Obrázek 3.2 Elementární metody finanční analýzy 

Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi, str. 44. 

Elementární metody 

Analýza stavových 

ukazatelů 

Analýza rozdílových a 

tokových ukazatelů 

Přímá analýza intenzivních 

ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů 

Horizontální analýza Analýza fondů Ukazatele rentability Pyramidové rozklady 

Vertikální analýza Analýza cash flow 

Ukazatele kapitálového trhu 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele aktivity Du Pontův rozklad 
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3.3.1 Analýza stavových ukazatelů  

 

Analýza stavových ukazatelů zahrnuje  horizontální a vertikální analýzu. 

 

Horizontální analýza (analýza po „řádcích“) se zabývá porovnáním změn 

absolutních ukazatelů v čase. K dosažení dostatečné vypovídací schopnosti je zapotřebí mít 

k dispozici dostatečně dlouhé časové řady, protože precizně vedené časové řady mohou 

znamenat méně nepřesností z hlediska interpretace výsledků propočtu. Dále musí být 

zajištěna srovnatelnost údajů v časové řadě u konkrétního podniku, vyloučeny všechny 

náhodné vlivy a při odhadech budoucího vývoje zahrnuty objektivně předpokládané změny 

např. procento inflace. Rozbor horizontální struktury účetních výkazů znamená zjištění, o 

kolik jednotek se položka změnila v čase a o kolik % se příslušná jednotka změnila v čase. 

Tento rozbor může být zpracován buď meziročně (porovnání dvou po sobě jdoucích 

období) nebo za několik účetních období.  Cílem horizontální analýzy je změřit pohyb 

jednotlivých veličin a to relativně a absolutně a změřit jejich intenzitu. 

 

Vertikální analýza si klade za cíl zjistit, jak se jednotlivé majetkové části podílely 

na bilanční sumě, tj. na aktivech a pasivech. Struktura aktiv má podávat informace o tom, 

do čeho firma investovala kapitál a do jaké míry při investičním procesu byla zohledňována 

výnosnost. Zajištění vhodného poměru mezi stálými a oběžnými aktivy by mělo být dáno 

předmětem podnikání a též nutností zajistit potřebnou likviditu. Struktura pasiv potom 

ukazuje, z jakých zdrojů byl majetek pořízen. Mezi poměrně drahý zdroj financování je 

považováno financování z vlastních zdrojů. Podnik by měl vhodným způsobem 

diverzifikovat finanční zdroje, protože tímto omezí finanční riziko, které plyne z využívání 

zdrojů financování. 

 

3.3.2 Analýza rozdílových a tokových  ukazatelů 

 

Zabývá se analýzou těch výkazů, které v sobě primárně nesou tokové položky. 

Analýza fondů je zaměřena na čistý pracovní kapitál, který slouží k určení optimální výše 

každé položky oběžných aktiv a stanovení jejich celkové přiměřené výše. Cílem analýzy 

cash flow je schopnost vytvářet z vlastní hospodářské činnosti přebytky, které jsou 
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použitelné k financování existenčně důležitých potřeb – úhrada závazků, výplata dividend 

atd. 

3.3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Zatímco vertikální a horizontální analýza sleduje vývoj jedné veličiny – položky 

rozvahy či výsledovky – v čase nebo ve vztahu k jedné vztažné veličině (celková bilanční 

suma, tržby), poměrová analýza dává „do poměru“ položky vzájemně mezi sebou.
4
 

Analýza poměrovými ukazateli je nejčastěji používaným rozborovým postupem 

k účetním výkazům. Je to způsobeno tím, že tato analýza vychází výhradně z údajů ze 

základních účetních výkazů. Poměrový ukazatel se pak vypočítá jako poměr jedné nebo 

několika účetních položek základních účetních výkazů k jiné položce nebo jejich skupině. 

Existuje celá řada poměrových ukazatelů, které vypovídají o základních 

charakteristikách finančního zdraví podniku. Důležitá je jejich vypovídací schopnost a 

hodnocení. Nejobtížnější fází analýzy je interpretace výsledků. Posouzení finanční situace 

vyžaduje komplexní přístup a  je nutné brát v úvahu další interní a externí vlivy. Hodnocení 

vypočtených výsledků ukazatelů daného podniku má smysl jedině tehdy, známe-li hodnoty 

totožných ukazatelů srovnatelných firem. 

 

Základní členění ukazatelů finanční analýzy rozlišuje: 

- ukazatele finanční stability a zadluženosti; 

- ukazatele likvidity;  

- ukazatele rentability;  

- ukazatele aktivity; 

- ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu. 

 

1. Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 

Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování. 

Finanční stabilitu je možno hodnotit na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů 

jejich krytí (pasiv).
5
 

                                                 
4
 KISLINGEROVÁ, Eva, HNILICA, Jiří. Finanční analýza krok za krokem. str. 31, 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 

2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3 

  
5
 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. str. 72, 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 194 s. 

ISBN 80-86119-58-0. 
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Zadluženost znamená, že podnik používá k financování svých aktiv ve své činnosti 

cizí zdroje. Zadluženost, klidně i vysoká, nemusí být ještě negativní charakteristikou firmy, 

protože v dobře fungující firmě může vysoká finanční páka pozitivně přispívat k rentabilitě 

vlastního kapitálu. 

Použití výhradně vlastního kapitálu s sebou přináší snížení celkové výnosnosti 

vloženého kapitálu.
6
 Na druhou stranu financování výhradně z cizích zdrojů by bylo 

spojeno s obtížemi při jeho získávání. Podstata analýzy zadluženosti spočívá v hledání 

optimálního vztahu mezi vlastníma cizím kapitálem (kapitálová struktura). 

 

Podíl vlastního kapitálu na aktivech (Equity Ratio) 

celkemaktiva

kapitálvlastní
RatioEquity         (1.1) 

Charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu firmy. Udává, do jaké míry je podnik 

schopen financovat majetek vlastními zdroji a jaká je jeho finanční samostatnost. 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

aktivastálá

kapitáldlouhodobý
aktivstálýchkrytíStupeň       (1.2) 

Stálá aktiva firmy by měla být kryta dlouhodobými zdroji. Čím budou oba tyto 

ukazatele vyšší, tím lepší bude finanční stabilita firmy. Stupeň tohoto krytí by měl mít 

hodnotu alespoň 100 %. 

 

Majetkový koeficient (Equity Multiplier) neboli finanční páka (Financial Leverage) 

kapitálvlastní

aktivacelková
koeficientMajetkový        (1.3) 

Každý podnik je financován vlastními nebo cizími zdroji. Cizí kapitál představuje 

dluh, který musí firma v určité době splatit. Náklady na používání cizího kapitálu je úrok, 

který podnik musí zaplatit a případně ještě další výdaje na jeho získání. Použití tohoto 

cizího kapitálu působí jako páka, kterou management podniku zvedá výnosnost vlastního 

kapitálu. Tím však současně zvyšuje i jeho rizikovost. Ukazatel se zvyšuje tím víc, čím víc 

roste podíl cizích zdrojů na celkovém financování. 

                                                                                                                                                    
 
6
 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. str. 57, 1. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, 2007. 120 s. ISBN 978-80-247-1386-1. 
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Ukazatel celkové zadluženosti (ukazatel věřitelského rizika) 

aktivacelková

kapitálcizí
ratioDebt            (1.4) 

 

Celková zadluženost představuje podíl celkových závazků k celkovým aktivům a 

měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu, ze kterého je financován majetek firmy. 

Zadluženost má tedy vliv jak na věřitelské riziko, tak na výnosnost podniku. U toho 

ukazatele platí, že čím je jeho hodnota vyšší, tím vyšší je riziko věřitelů.  

 

Ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů 

kapitálvlastní

kapitálcizí
RatioEquityDebt /        (1.5) 

Zadluženost vlastního kapitálu, kterou je firma ochotna akceptovat, závisí na fázi 

vývoje firmy a postoji vlastníků k riziku. U stabilních společností se pohybuje zhruba 

v rozmezí 80-120 %. 

 

Ukazatel úrokového krytí 

úroky

EBIT
krytíúrokovéhoUkazatel         (1.6) 

Ukazatel udává, kolikrát zisk převyšuje úroky. Je-li jeho hodnota rovna 100 %, 

znamená to, že podnik vydělá jen na úroky a  vytvořený zisk je nulový. Hodnota menší než 

100% znamená, že firma nevydělá ani úroky.  

 

Ukazatel úrokového zatížení 

EBIT

úroky
zatíženíÚrokové          (1.7) 

Je obrácenou hodnotou ukazatele úrokového krytí. Říká, jakou část zisku odčerpají 

úroky. Je žádoucí, aby hodnota tohoto ukazatele byla co nejmenší. 

 

2. Ukazatele likvidity 

 

Likvidita znamená schopnost podniku hradit včas své závazky a získat dostatek 

prostředků na uskutečnění potřebných plateb. Likvidita má význam z hlediska finanční 

rovnováhy firmy, protože jen dostatečně likvidní podnik je schopen plnit své závazky. 
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Ukazatel celkové likvidity (Current Ratio) 

Celková likvidita
závazky krátkodobé

 aktiva oběžná
        (1.8) 

Tento ukazatel poměřuje objem oběžných aktiv s objemem závazků, splatných 

v blízké budoucnosti. Informuje tedy o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své 

věřitele, kdyby veškerá oběžná aktiva proměnil v daném okamžiku na hotovost. Hlavní 

slabinou tohoto ukazatele je fakt, že nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv z hlediska 

likvidnosti a nebere v úvahu strukturu krátkodobých závazků z hlediska doby splatnosti.  

Za přiměřenou výši je považováno rozmezí od 1,5 do 2,5.  

 

Pohotová likvidita (Quick Ratio – Acid Test Ratio) 

Pohotová likvidita
závazky krátkodobé

zásoby aktiva oběžná 
      (1.9) 

Doporučená hodnota pohotové likvidity by se měla pohybovat od 1,0 do 1,5. Pokud 

by poměr mezi čitatelem a jmenovatelem byl v poměru 1:1, pak by byl podnik schopen 

vyrovnat se se svými závazky, aniž by musel prodat své zásoby. Pro věřitele bude 

výhodnější vyšší hodnota, ale pro akcionáře a vedení podniku tomu tak nebude. Protože 

podstatný objem oběžných aktiv vázaný ve formě pohotových prostředků přináší jen malý 

nebo žádný úrok. Naopak nadměrná výše oběžných aktiv vede k neproduktivnímu 

využívání prostředků, které byly vloženy do podniku a nepříznivě ovlivňuje celkovou 

výnosnost vložených prostředků. 

 

Okamžitá likvidita (Cash Ratio) 

Okamžitá likvidita
závazky krátkodobé

prostředky platební pohotové
      (1.10) 

Pohotové platební prostředky tvoří suma peněz na běžném účtu, jiných účtech nebo 

v pokladně, ale i volně obchodovatelné cenné papíry. Doporučená hodnota podle americké 

literatury  pro okamžitou likviditu je v rozmezí 0,9 – 1,1. V České republice se uvádí 

hodnota 0,6 a podle metodiky ministerstva průmyslu a obchodu jsou hodnoty ještě nižší, a 

to 0,2. Tato hodnota je zároveň označována za hodnotu kritickou. 
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3. Ukazatele rentability 

 

Rentabilita měří schopnost firmy vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu. Slouží tedy k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. 

Obecný tvar tohoto ukazatele je dán poměrem výnosu ku vloženému kapitálu. Pro výpočet 

některých ukazatelů rentability se používá zisk před úroky a daněmi EBIT, protože tento 

ukazatel není ovlivněn změnami daňových a úrokových sazeb ani změnou struktury 

finančních zdrojů. 

 

Ukazatel rentability aktiv ( Return on Assets) ROA 

ROA
aktiva 

EBIT
            (1.11) 

Tento ukazatel se považuje za klíčové měřítko rentability, neboť poměřuje zisk 

s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou 

financovány. ROA by měl odrážet, jakého bylo dosaženo efektu z celkových aktiv. 

 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (Return on Cupital Employed) ROCE 

ROCE
dluhy dlouhodobékapitál vlastní 

EBIT


       (1.12) 

 

Tento ukazatel hodnotí význam dlouhodobého investování na základě určení 

výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými zdroji. ROCE se často využívá 

k mezipodnikovému porovnání. 

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (Return on Equity) ROE 

ROE
kapitál vlastní 

EAT
           (1.13) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních 

zdrojů a jejich zhodnocení v zisku. Výše tohoto ukazatele závisí na rentabilitě celkového 

kapitálu a úrokové míře cizího kapitálu. Nárůst ukazatele ROA může způsobit např. větší 

vytvořený zisk společnosti, pokles úrokové míry cizího kapitálu, snížení podílu vlastního 

kapitálu na celkovém kapitálu. 
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4. Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele aktivity  měří schopnost společnosti využívat investované finanční 

prostředky a měří vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a 

pasiv.
7
 Tento ukazatel můžeme vyjádřit ve dvou modelech: obratovost (rychlost obratu), ta 

vyjadřuje počet obrátek aktiv za období, během kterého bylo  tržeb použitých v ukazateli 

dosaženo. A doba obratu, která vyjadřuje, kolik dní trvá jedna obrátka. 

 

Obrátka celkových aktiv (počet obratů/rok) 

Obrátka celkových aktiv
aktiva celková 

tržby
         (1.14) 

Tento ukazatel měří intenzitu využití celkového majetku. Používá se pro 

mezipodnikové srovnávání. Čím vyšší je jeho hodnota, tím efektivněji podnik využívá 

majetek. 

 

Doba obratu aktiv (dny) 

Doba obratu aktiv
tržby 

360aktiva celková 
        (1.15) 

Ukazatel vyjadřuje, jak dlouho bude trvat obrat celkových aktiv ve vztahu k tržbám. 

Pozitivní je co nejkratší doba obratu. 

 

Doba obratu zásob (dny) 

Doba obratu zásob
tržby 

360zásoby 
         (1.16) 

Ukazatel vyjadřuje, kolik dnů jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob.
8
 Je 

žádoucí, aby doba obratu zásob byla co nejkratší. 

Doba obratu pohledávek (dny) 

Doba obratu pohledávek
tržby 

360pohledávky 
       (1.17) 

                                                 
7
 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. str. 60, 1. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, 2007. 120 s. ISBN 978-80-247-1386-1. 
 
8
MRKVIČKA, Josef, KOLÁŘ, Pavel. Finanční analýza. str. 95, 2. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2006. 

228 s. ISBN 80-7357-219-2 
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Tento ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho jsou v podniku v průměru inkasovány 

pohledávky, jinými slovy, za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury. Pokud tento 

ukazatel trvale překračuje doby splatnosti, je nutné se zaměřit na platební kázeň odběratelů. 

 

Doba obratu závazků (dny) 

Doba obratu závazků
tržby 

360závazky
        (1.18)

9
 

Tento ukazatel vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. 

Charakterizuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům.
10

  

 

 

5. Ukazatele s využitím údajů kapitálového trhu 

 

Tyto ukazatele vycházejí především z údajů kapitálového trhu. Zabývají se 

hodnocením činnosti z hlediska zájmů současných a budoucích akcionářů. Pracuje se 

s nimi  u akciových společností, jejichž akcie jsou volně obchodovatelné na kapitálových 

trzích. K nejdůležitějším ukazatelům patří účetní hodnota akcií, dividendový výnos, čistý 

zisk na akcii, ukazatel P/E (Price-Earnings Ratio) a Market-to-Book Ratio. 

 Jelikož firma EMOS trading a.s. nemá své akcie volně obchodovatelné na 

kapitálových trzích, nebudu tedy provádět výpočty tohoto ukazatele. 

 

3.3.4 Analýza soustav ukazatelů 

 

Podstatou soustavy ukazatelů finanční analýzy je vysvětlit změny jednoho nebo 

více ukazatelů na celé hospodaření firmy, ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje 

podniku a poskytnout podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních či externích cílů. 

Techniky vytváření soustav se dělí do dvou základních skupin: 

1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – pyramidové soustavy ukazatelů 

                                                 
9
 Všechny vzorce, které jsou uvedeny v kapitole 2.3.3 jsou čerpány z knihy DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční 

řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 194 s. ISBN 80-86119-58-0.  

 
10

DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. str. 84, 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 194 s. 

ISBN 80-86119-58-0. 
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2. Účelově vybrané skupiny ukazatelů, jejichž cílem je určit diagnózu finanční situace 

firmy 

 Bankrotní modely – poskytují informace o možnosti hrozícího bankrotu 

v blízké budoucnosti. Patří sem: Altmanovo Z – skóre, Tafflerův model a 

model „IN“ Index důvěryhodnosti 

 Bonitní modely – se pomocí bodového hodnocení snaží stanovit bonitu 

hodnoceného podniku. Patří sem: Soustava bilančních analýz podle Rudolfa 

Douchy, Tamariho model, Kralickův Quicktest a Modifikovaný Quicktest. 

 

Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Do této kategorie patří bonitní a bankrotní modely. Cílem obou těchto skupin 

modelů je přiřadit firmě jednu číselnou charakteristiku a na jejím základě posuzují finanční 

zdraví firmy.  

 

Bankrotní modely 

 

Altmanův model 

Vychází z propočtu indexů celkového hodnocení. Výpočet je stanoven jako součet 

hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha. Největší váhu 

má rentabilita celkového kapitálu. 

Pro společnosti, jejichž akcie nejsou kótované na kapitálovém trhu, má Altmanův 

model následující tvar: 

 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4  + 0,998 X5    (1.19) 

 

kde: Z skóre 

X1 pracovní kapitál (ČPK) / aktiva celkem 

 X2 zisk / aktiva celkem 

 X3 EBIT / aktiva celkem 

 X4 vlastní kapitál / cizí zdroje  

 X5 tržby / aktiva celkem 
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Interpretace výsledků: 

 

- hodnoty < 1,81  pásmo bankrotu 

- hodnoty od 1,81 do 2,98 pásmo šedé zóny 

- hodnoty > 2,99  pásmo prosperity 

 

Tafflerův model 

Tento model je založen na ukazatelích, které odrážejí zásadní charakteristiky 

platební neschopnosti podniku. 

 

ZT = 0,53 ∙ EBT/KD + 0,13 ∙ OA/CZ + 0,18 ∙ KD/CA + 0,16 ∙ (FM - KD)/PN (1.20) 

 

EBT - zisk před zdaněním 

KD - krátkodobé dluhy (krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry + krátkodobé 

finanční výpomoci) 

OA - oběžná aktiva 

CZ - cizí zdroje 

CA - celková aktiva 

FM - finanční majetek 

PN - provozní náklady 

 

Interpretace výsledků: 

 

- je-li výsledek < 0, znamená to velkou pravděpodobnost bankrotu 

- je-li výsledek > 0, znamená to malou pravděpodobnost bankrotu 

 

 

Bonitní modely 

 

Kralickův Quicktest 

Kralickův Quicktest se skládá ze soustavy 4 rovnic, na základě nichž pak 

hodnotíme situaci v podniku. 

R1
celkem aktiva

kapitál vlastní
            (1.21) 
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R2 = (cizí zdroje – peněžní prostředky) / provozní cash flow   (1.22) 

 

R3
celkem aktiva

EBIT
            (1.23) 

 

R4
výkony

flow cash provozní
           (1.24) 

 

 

Výsledkům, které vypočítáme pak přiřadíme bodovou hodnotu podle tabulky. 

 

 

Tab. 3.1 Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

 

 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 <0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 >0,3 

R2 <3 3 - 5 5 - 12 12 - 30 >30 

R3 <0 0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 >0,15 

R4 <0 0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 >0,1 

 

 
Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi, str. 80. 

 

 

Pomocí tohoto testu zhodnotíme: 

finanční stabilitu FS = (R1+R2)/2,       (1.25) 

výnosovou situaci VS = (R3+R4)/2 a v posledním kroku provedeme  (1.26) 

hodnocení celkové situace SH = (FS+VS)/2.    (1.27)
11

 

 

Interpretace výsledků: 

- hodnoty > 3, prezentují firmu, která je bonitní 

- hodnoty v intervalu 3 – 1, prezentují šedou zónu 

- hodnoty < 1, signalizují potíže ve finančním hospodaření firmy 

 

 

                                                 
11

 Všechny vzorce, které jsou uvedeny v kapitole 2.3.4. jsou čerpány z knihy: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční 

analýza - metody, ukazatele, využití v praxi. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2007. 120 s. ISBN 978-80-

247-1386-1. 
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4 Analytická část 

4.1 Analýza účetních výkazů 

V analýze účetních výkazů  provedu vertikální a horizontální analýzu rozvahy  a 

výkazu zisku a ztráty. V příloze č.1 je rozvaha a v příloze č. 2 výkaz zisku a ztráty za 

období 2003-2007.  

4.1.1 Analýza rozvahy 

Analýza rozvahy je provedena pomocí horizontální a vertikální analýzy. 

Horizontální analýza zjišťuje rozdíl položek mezi obdobími a také jejich procentní změnu. 

V tomto případě v obdobích 2003 – 2004 , 2004 -2005, 2005 – 2006 a 2006 - 2007. Pomocí 

vertikální analýzy lze oproti tomu vypočítat procentní podíl jedné položky na základně. 

Horizontální analýza rozvahy je přehledně zpracována v příloze č. 3 a vertikální v příloze 

č. 4. 

 

4.1.2 Horizontální analýza rozvahy 

 

Jako první podrobím horizontální analýze rozvahy společnosti EMOS trading a.s. 

Pro přehlednost uvádím graf, kde je zachycen vývoj aktiv. 

Cílem horizontální analýzy tedy bylo změřit intenzitu změn jednotlivých položek a 

to absolutně i relativně. 

U celkových aktiv dochází k největšímu výkyvu v roce 2005, kdy se celková aktiva 

snížila oproti minulému roku o 21,29 %. V peněžních jednotkách to představuje pokles o 

26 467 tis. Kč. Je to způsobeno změnami v oběžných aktivech, protože jak je patrné z grafu 

3.1, celková aktiva jsou z převážné většiny tvořena oběžnými aktivy a stálá aktiva tu 

zabírají jen nepatrný podíl. Oběžná aktiva se z původních 114 010 tis. Kč v roce 2004 

snížila na částku 89 669 tis. Kč v roce 2005. Pokles tedy činí  21,35 %, což v absolutním 

vyjádření představuje 24 341 tis. Kč. Tento pokles je způsoben výrazným snížením 

krátkodobého finančního majetku. Konkrétně se jedná o položku účty v bankách, která 

poklesla v roce 2005 o 87,34 % oproti roku 2004.  

U celkových aktiv pozorujeme výraznější změnu ještě v roce 2007. Celková aktiva 

se v tomto roce zvýšila o 19,1 % oproti roku 2006, což v peněžním vyjádření představuje 

částku 19 487 tis. Kč. Je to způsobeno převážně navýšením zásob o 14 683 tis. Kč, 
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krátkodobých pohledávek o 3 081 tis. Kč a dlouhodobého hmotného majetku o 3 823 tis. 

Kč oproti roku 2006.  

 

Graf 4.1 Vývoj aktiv 
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Tempo růstu pasiv odpovídá tempu růstu aktiv. Z grafu 3.2 je patrné, že od roku 

2003 do roku 2007 dochází k mírnému nárůstu vlastního kapitálu a k výraznému poklesu 

cizích zdrojů, které v roce 2003 představovaly částku 84 815 tis. Kč a v roce 2007 tato 

částka činí 57 069 tis. Kč.  

K viditelným změnám v celkových pasivech došlo v roce 2005, kdy se celková 

pasiva snížila o 21,29 %, v absolutním vyjádření se jedná o 26 467 tis. Kč oproti roku 

2004. Podíl na tomto poklesu má snížení cizích zdrojů o 33,85 %, v absolutním vyjádření 

28 477 tis. Kč v porovnání s rokem 2004, převážně se jedná o snížení krátkodobých 

závazků. Konkrétně došlo k poklesu o 48,03 %, v absolutním vyjádření 21 255 tis. Kč. 

Další výraznější změna v celkových pasivech byla v roce 2007. Celková pasiva se 

v tomto roce zvýšila o 19,1 % oproti roku 2006. V jednotlivých složkách pasiv jsou v roce 

2007 změny následující. Vlastní kapitál se zvýšil o 22,05 %, v absolutním vyjádření tedy o 

11 619 tis. Kč. U cizích zdrojů pozorujeme nárůst o 16.15 %, v absolutní změně to činí 

7 935 tis. Kč. 
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Graf 4.2 Vývoj pasiv 
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4.1.3 Vertikální analýza rozvahy 

Vertikální analýza rozvahy zobrazuje podíl jednotlivých položek na aktivech a 

pasivech. 

Z grafu 3.3 je patrné, že ve firmě výrazně převažuje podíl oběžných aktiv nad 

stálými aktivy. V roce 2007 se stálá aktiva na celkových aktivech podílejí 8,93 %, zatímco 

oběžná aktiva 89,91 %. Účty časového rozlišení jsou v tomto poměru zanedbatelné. 

 

Graf 4.3 Struktura aktiv 
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Naprostá převaha dlouhodobého hmotného majetku nad ostatními stálými aktivy je 

dána vlastnictvím budov a dopravních prostředků, které mají vysoký podíl na celkových 

aktivech. Podíl dlouhodobého hmotného majetku na stálých aktivech je v roce 2007 8,9 % 

a podíl dlouhodobého nehmotného majetku pouhých 0,03 %. Třetí položkou ve struktuře 

stálých aktiv je dlouhodobý finanční majetek, ale ten je u firmy EMOS trading a.s. ve 

sledovaném období nulový. 

 

Graf 4.4 Struktura stálých aktiv 
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Jelikož se firma EMOS trading a.s. zabývá  maloobchodním prodejem elektro 

zboží, který je realizovaný prostřednictvím sítě maloobchodních prodejen, je přirozené, že 

zásoby zaujímají jednoznačně největší část oběžných aktiv a že nejvýznamnější položkou 

zásob je právě zboží. Dlouhodobé pohledávky jsou konstantní a tvoří je jen Jiné 

pohledávky. Krátkodobé pohledávky se v roce 2003 na stálých aktivech podílely 19,15 %  

a v roce 2007 se tento podíl snížil na 15,16 %. Jedná se především o pohledávky 

z obchodních vztahů. 

 Krátkodobý finanční majetek, jehož součástí jsou bankovní účty a peníze, v roce 

2005 výrazně klesl z důvodu snížení stavu na účtech v bankách, ale už v roce 2006 je 

patrný jeho opětovný nárůst. 
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Graf 4.5 Struktura oběžných aktiv 
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V případě pasiv v roce 2003 zaujímají více než 70 % cizí zdroje a necelých 30 % 

vlastní kapitál. V následujících letech se podíl vlastního kapitálu zvyšuje, v roce 2007 už 

převyšuje 50 %. Podíl cizích zdrojů na struktuře pasiv se naopak snižuje, v roce 2007 je 

menší než 50 %. 

 

Graf 4.6 Struktura pasiv 
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Z grafu 3.7 je patrné, že na struktuře vlastního kapitálu se podílejí převážně 

základní kapitál a výsledek hospodaření minulých let. Kapitálové fondy jsou po celou dobu 
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sledovaného období nulové. Podíl položky Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 

se pohybuje kolem 2 %. Změnu můžeme pozorovat u Výsledku hospodaření běžného 

účetního období, kdy v letech 2005 a 2006 byl nulový a v roce 2007 se na struktuře 

vlastního kapitálu podílel 9,7 %. 

 

 

Graf 4.7 Struktura vlastního kapitálu 
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Hlavní podíl ve struktuře cizích zdrojů tvoří krátkodobé a dlouhodobé závazky. 

Podíl dlouhodobých závazků se pohybuje kolem 20 % a podíl krátkodobých závazků je 

v roce 2007 nižší než v roce 2003. Bankovní úvěry a výpomoci jsou tvořeny krátkodobými 

bankovními úvěry. Firma EMOS trading a.s. má krátkodobý revolvingový úvěr na 15 000 

tis. Kč u Komerční banky a.s. Ale v letech 2006 a 2007 z tohoto úvěru nečerpala. 

Společnost netvoří rezervy. 
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Graf 4.8 Struktura cizích zdrojů 
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4.1.4 Analýza výkazu zisku a ztráty 

 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na horizontální a vertikální analýzu výkazu 

zisku a ztráty. Horizontální analýza je uvedena v příloze č. 5  a vertikální v příloze č. 6 

 

 

Graf 4.9 Vývoj nákladů a výnosů 
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Nejvýznamnější položku tvoří tržby za prodej zboží a tudíž představují největší 

položkou výnosů. Celkové výnosy pak mají podobný průběh jako tyto tržby. Tržby za 

prodej zboží se v průběhu 5 let od roku 2003 postupně zvyšují. Prudký nárůst lze pozorovat 
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v roce 2007, kdy se tyto tržby oproti předchozímu roku zvýšily o 15,47 %, což 

v absolutním vyjádření představuje částku 50 066 tis. Kč. Mezi další významné položky 

výnosů patří tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu.  

V případě nákladů se jedná také o jejich rostoucí charakter. Největší podíl na jejich 

růstu mají náklady vynaložené na prodané zboží, výkonová spotřeba, osobní náklady. 

V období od roku 2003 do roku 2007 výnosy převyšují náklady a firma dosahuje zisku. 

Vývoj zisků v čase lze vidět v následujícím grafu 3.10. 

 

 

Graf 4.10 Vývoj výsledků hospodaření 
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Nejvyšších hodnot dosahuje provozní výsledek hospodaření. Od roku 2003 do roku 

2005 dochází k poklesu. V roce 2006 naopak dochází k prudkému nárůstu, oproti 

předchozímu roku je to o 188,98 %, v absolutním vyjádření to činí 9 485 tis. Kč. V roce 

2007 tento růst pokračuje. Nárůst byl způsobem zvýšením tržeb z prodeje zboží. Mezi další 

položky, které ovlivnily růst, patří ostatní provozní výnosy. Ostatní provozní výnosy se 

v roce 2006 oproti předchozímu roku zvýšily o 716,9 %, což v absolutním vyjádření 

představuje 5 728 tis. Kč. Z pohledu nákladů ovlivňujících tento výsledek hospodaření jsou 

nejvýznamnější náklady vynaložené na prodané zboží, které se pohybují v podílu na 

tržbách od 77 – 80 % v těchto pěti letech. Dále pak výkonová spotřeba a osobní náklady.  

V případě finančního výsledku hospodaření sledujeme hlavně vývoj ostatních 

finančních výnosů a nákladů. Ostatní finanční výnosy i ostatní finanční náklady ve 

sledovaném období rostou. Výrazná změna ve stavu ostatních finančních výnosů nastala 
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v roce 2004, kdy se oproti roku 2003 tato položka zvýšila o 411,39 %. U ostatních 

finančních nákladů byla nejvýraznější změna v roce 2007, kdy oproti předchozímu roku 

došlo k nárůstu této položky o 25,45 %, což v absolutním vyjádření činí 411 tis. Kč. 

V celkové sumě náklady převyšují výnosy a proto se společnost dostala do ztráty. Ztráta 

z finanční činnosti se v čase snižuje a v roce 2006 se dostala do kladných hodnot. Ale 

v roce 2007 je opět záporná. 

Mimořádný výsledek hospodaření byl vykázaný pouze v letech 2003 a 2004 díky 

mimořádným výnosům. V následujících třech letech se mimořádný výsledek hospodaření 

pohybuje v záporných hodnotách. 

Běžný výsledek hospodaření má podobný vývoj jako provozní výsledek 

hospodaření, finanční a mimořádný výsledek ho příliš neovlivňují. Výrazná změna 

v běžném výsledku hospodaření byla v roce 2006, kdy se tento výsledek oproti 

předchozímu roku 2005 zvýšil o 212,68 %, což v absolutním vyjádření činí 7 497 tis. Kč. 

 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na provedení a zhodnocení jednotlivých 

poměrových ukazatelů ve společnosti EMOS trading a.s. Jako vstupní údaje jsou použity 

účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za roky 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007. 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou vloženy do příloh č 1. a 2. 

 

4.2.1 Ukazatele finanční stability a zadluženosti 

 

 

Ukazatele zadluženosti 

Tab. 4.1 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel/Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Podíl VK na A % 29,01 32,06 42,62 51,64 52,92 

Stupeň krytí SA % 706,27 813,71 939,00 1 086,32 811,52 

Majetkový koeficient % 344,73 311,96 234,63 193,65 188,97 

Celková zadluženost % 70,13 67,66 56,86 48,15 46,96 

Zadluženost VK % 241,75 211,08 133,42 93,24 88,73 

Úrokové krytí % 868,90 923,71 701,67 11 112,88 35 162,22 

Úrokové zatížení % 11,51 10,83 14,25 0,90 0,28 
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Graf 4.11 Ukazatele zadluženosti 
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Podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Vystihuje dlouhodobou finanční stabilitu firmy, udává tedy do jaké míry je 

společnost schopna krýt své prostředky z vlastních zdrojů. 

Zvyšování tohoto ukazatele znamená upevňování finanční stability podniku. 

Ukazatel je vypočten podle vztahu 1.1. Jak je patrné z tabulky 3.1., ukazatel podílu 

vlastního kapitálu na aktivech se od roku 2003 do roku 2007 zvyšuje. To znamená, že 

většina aktiv je financována z vlastních zdrojů, můžeme tedy říct, že společnost je 

dostatečně finančně samostatná. 

 

Stupeň krytí stálých aktiv 

Stálá aktiva společnosti by měla být kryta dlouhodobými zdroji (vlastní kapitál a 

dlouhodobý cizí kapitál). Je svázán s předchozím ukazatelem a čím je jejich hodnota vyšší, 

tím lepší je finanční stabilita firmy. 

Hodnoty tohoto ukazatele byly vypočteny pomocí vztahu 1.2. Důležité kritérium, že 

stupeň krytí stálých aktiv by měl přesahovat 100 %, je zde splněno. V roce 2006 dosáhl 

hodnoty až 1 086 %.  

 

 

 

 



 35 

 

Graf 4.12 Podíl vlastního kapitálu na aktivech, stupeň krytí stálých aktiv 
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Majetkový koeficient neboli finanční páka 

Z dlouhodobého hlediska by měla být finanční páka konstantní nebo ne příliš rychle 

klesající. Důležitým cílem je dosáhnout optimálního poměru vlastních a cizích zdrojů 

financování. Použití vlastních prostředků je dražší a mohlo by vést k finančnímu zatěžování 

podniku a také k nedostatečně pružné reakci na finanční potřeby podniku. 

Majetkový koeficient byl vypočten podle vztahu 1.3. Jeho hodnota v roce 2003 byla 

344,73 %. V následujících letech dochází k jejímu poklesu a v roce 2007 už dosahuje 

188,97 %. Optimální pro podnik by bylo, kdyby finanční páka byla konstantní. 

 

Ukazatel celkové zadluženosti 

Je klíčovým ukazatelem zadluženosti. Podílem celkových dluhů k celkovým 

aktivům měříme podíl věřitelů na celkovém kapitálu. S jeho růstem roste také riziko 

věřitelů. Celková zadluženost má vliv i na výnosnost podniku. Rozmezí pro optimální 

zadluženost se pohybuje mezi 30 – 70 %. 

Hodnoty tohoto ukazatele byly vypočteny dle vztahu 1.4. V roce 2003 tato hodnota 

byla 70,13 % a v průběhu sledovaného období se postupně snižovala až v roce 2007 

dosáhla 46,96 %. Takže můžeme říct, že do rozmezí pro optimální zadluženost se zjištěné 

hodnoty vejdou. 
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Ukazatel zadluženosti vlastních zdrojů 

Zadluženost vlastního kapitálu, kterou je firma ochotna přijmout, závisí na fázi 

vývoje firmy a na tom, jak velké jsou vlastníci ochotni podstoupit riziko. Tento ukazatel se 

u stabilních společností pohybuje zhruba v rozmezí 80-120 %. 

Hodnoty jsou zjištěny výpočtem dle vzorce 1.5. Firma se k doporučenému rozmezí 

dostala až v letech 2006 a 2007. V předchozích třech letech se hodnoty tohoto ukazatele 

pohybovaly nad 120 %, v roce 2003 to bylo 241,75 %. Bylo to dáno tím, že vlastní kapitál 

se z původních 35 084 tis. Kč v roce 2003 zvýšil na 64 315 tis. Kč v roce 2007 a naopak 

cizí zdroje se z původních 84 815 tis. Kč v roce 2003 snížily na částku 57 069 tis. Kč 

v roce 2007. Na snížení cizích zdrojů má vliv, že v letech 2006 a 2007 firma nevyužívala 

bankovní úvěry a výpomoci, jako tomu bylo v předchozích třech letech. 

 

 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel udává, kolikrát jsou úroky kryty výší výdělku. Je-li jeho hodnota rovna 

100 %, znamená to, že podnik vydělá jen na úroky a vytvořený zisk je nulový. Hodnota 

menší než 100 % znamená, že firma nevydělá ani úroky.  

Hodnoty jsou vypočteny dle vztahu 1.6. Jelikož se vypočtené hodnoty pohybují 

několikanásobně nad 100 % (v roce 2007 to je 35 162,22 %), lze tedy konstatovat, že firma 

vydělá nejen na úroky, ale vytváří i zisk. 

 

 

Graf 4.13 Úrokové krytí, úrokové zatížení 
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Ukazatel úrokového zatížení 

Je obrácenou hodnotou ukazatele úrokového krytí. Říká, jakou část zisku odčerpají 

úroky. Je žádoucí, aby hodnota tohoto ukazatele byla co nejmenší. 

Hodnoty tohoto ukazatele jsou vypočteny dle vztahu 1.7. V roce 2003 byl ukazatel 

úrokového zatížení 11,51 % a během sledovaných pěti let docházelo k postupnému 

snižování. V roce 2006 to bylo 0,9 % a v roce 2007 jen 0,28 %. Část zisku, kterou 

odčerpají úroky se tedy snížila téměř na minimum, což je pro podnik příznivé. 

 

 

4.2.2 Ukazatele likvidity 

 

Ukazatele likvidity 

 

Tab. 4.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatel/Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Celková likvidita 2,48 2,58 3,90 3,85 3,28 

Pohotová likvidita 0,86 0,82 0,91 1,11 0,84 

Okamžitá likvidita 0,34 0,50 0,23 0,48 0,29 

 

 

 

Graf 4.14 Ukazatele likvidity 
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Celková likvidita 

Poměřuje objem oběžných aktiv s objemem závazků, splatných v blízké 

budoucnosti. Za přiměřenou výši je považováno rozmezí od 1,5 do 2,5. Není ovšem řečeno, 

že všechny složky oběžných aktiv jsou přeměnitelné na peníze a tím pádem je tato likvidita 

zavádějící. Problémem bývají často zásoby, které vlivem času zastarávají a je tedy problém 

je znovu zpeněžit. 

Hodnoty tohoto ukazatele se počítají dle vztahu 1.8. V optimálním rozmezí se 

hodnota celkové likvidity pohybovala jen v roce 2003, kdy její hodnota byla 2,48. 

V následujících letech dochází ke zvyšování celkové likvidity. Firma EMOS trading a.s. 

má v zásobách vázáno kolem 70 % finančních prostředků. Oběžná aktiva tedy značně 

převyšují hodnoty krátkodobých závazků, tudíž hodnoty celkové likvidity dosahují vyšších 

hodnot. 

 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita řeší problém zásob. Je počítána dle vztahu 1.9 jako poměr 

oběžných aktiv, které jsou zbaveny zásob a krátkodobých závazků. Doporučená hodnota by 

se měla pohybovat od 1,0 do 1,5. V tabulce 3.2 vidíme, že ve sledovaném období hodnoty 

pohotové likvidity tohoto rozmezí dosahují jen v roce 2006, kdy je pohotová likvidita 1,11. 

V ostatních letech je tento koeficient nižší než 1, je to způsobeno tím, že zásoby tvoří 

kolem 70 % oběžná aktiva, když je tedy odečteme od oběžných aktiv, tak ty hodnoty jsou 

nižší, než hodnoty krátkodobých závazků. Jen v roce 2006 byla hodnota oběžných aktiv 

bez zásob vyšší než krátkodobé závazky. 

 

Okamžitá likvidita 

Tato likvidita nám říká, jak rychle jsme schopni dostát svým závazkům a to hned. Je 

počítaná podle vztahu 1.10 jako poměr peněžních prostředků a krátkodobých závazků. 

V České republice se uvádí doporučená hodnota 0,6 a podle metodiky ministerstva 

průmyslu a obchodu jsou hodnoty ještě nižší, a to 0,2. Tato hodnota je zároveň označována 

za hodnotu kritickou. EMOS trading a.s. měl ve sledovaném období okamžitou likviditu 

v tomto rozmezí. Ke kritické hodnotě 0,2 se pohotová likvidita blížila v roce 2005, kdy 

došlo ke značnému poklesu peněžních prostředků na účtech v bankách. 
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4.2.3 Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability 

Tab. 4.3 Ukazatele rentability 

Ukazatel/Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

ROA % 6,42 5,89 4,72 14,37 13,02 

ROCE % 13,00 11,43 7,02 19,18 17,97 

ROE % 19,59 16,39 9,49 27,59 24,53 

 

 

Graf 4.15 Ukazatele rentability 
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Ukazatel rentability aktiv ROA 

Ukazatel rentability aktiv v prvních třech letech klesá až k hodnotě 4,72 %. A 

v roce 2006 dochází k výraznému vzrůstu tohoto ukazatele na 13,02 % z důvodu 

zvyšujícího se zisku. Tento ukazatel totiž poměřuje zisk s celkovými aktivy. Říká nám, 

jakým způsobem firma svá aktiva, do kterých vložila své finanční prostředky, zhodnotila. 

Tedy jakého dosáhla zisku. Můžeme tedy konstatovat, že v prvních třech letech vložené 

finanční prostředky v aktivech nejsou dostatečně zhodnoceny. Hodnoty ROA se počítají 

dle vztahu 1.11. 
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Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ROCE 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů, vyjadřující efekt z dlouhodobých investic, je na 

tom hodnotově lépe než rentabilita aktiv. Ukazatel se v roce 2006 vyhoupl až na  19,18 % 

díky téměř trojnásobnému vzrůstu zisku. Tento ukazatel se počítá dle vztahu 1.12.  

 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE 

Vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů a jejich zhodnocení v zisku. 

Hodnoty tohoto ukazatele se počítají dle vztahu 1.13. V tabulce 3.3 vidíme, že rentabilita 

vlastního kapitálu od roku 2003 do roku 2005 klesá, v roce 2005 se dostala až na hodnotu 

9,49 %. Ale v roce 2006 dochází ke značnému růstu tohoto ukazatele do výše 27,59 %, což 

je způsobeno větším vytvořeným ziskem společnosti. 

 

4.2.4 Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele aktivity 

 

Tab. 4.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatel/Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Obrátka aktiv   2,32 2,35 3,13 3,27 3,15 

DO aktiv dny 155,32 153,32 114,99 110,13 114,18 

DO zásob dny 92,69 95,69 80,73 71,85 76,34 

DO pohledávek dny 29,76 17,70 18,54 16,58 17,32 

DO závazků dny 57,06 54,57 27,02 26,26 31,29 

 

 

 

Graf 4.16 Ukazatele aktivity 
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Obrátka celkových aktiv 

Měří intenzitu využití celkového majetku. Kolikrát za rok se otočí celková aktiva 

v tržbách. S jeho růstem roste efektivita využívání majetku v podniku. Hodnota tohoto 

ukazatele se počítá podle vzorce 1.14. Od roku 2003 do roku 2006 má obrátka celkových 

aktiv rostoucí trend, což znamená, že se zvyšuje efektivita využívání majetku v podniku. 

V roce 2007 dochází k mírnému poklesu na hodnotu 3,15. Což může být způsobeno 

nárůstem celkových aktiv.  

 

Doba obratu aktiv 

Vyjadřuje, jak dlouho bude trvat obrat celkových aktiv ve vztahu k tržbám. 

Pozitivní je co nejkratší doba. Tento ukazatel se počítá dle vztahu 1.15. V roce 2003 je 

doba obratu aktiv 155 dnů, což znamená, že za 155 dnů dostaneme hodnotu aktiv zpátky 

v tržbách. V roce 2004 se hodnota tohoto ukazatele snížila o 2 dny. K výraznějšímu 

poklesu došlo v roce 2005, doba obratu aktiv je 115 dnů. Tento pokles je způsoben 

snížením celkových aktiv o 21 % v roce 2005 oproti roku 2004 a přitom tržby se v tom 

roce 2005 zvýšily ve srovnání s rokem 2004. V roce 2006 dosáhla hodnota tohoto ukazatele 

nejnižší hodnoty a to 110 dnů. V roce 2007 se doba obratu aktiv zvýšila o 4 dny. 

 

Doba obratu zásob 

Ukazatel vyjadřuje, kolik dnů stráví zásoby v podniku než dojde k jejich spotřebě. 

Každá společnost by se měla snažit udržovat stav zásob na optimální úrovni, protože jsou 

v něm vázány finanční zdroje. Zásoby vyvolávají vyšší náklady na skladování. Proto je 

žádoucí, aby doba obratu zásob byla co nejkratší. Ve společnosti EMOS trading a.s. byla 

doba obratu zásob nejkratší v roce 2006, kdy činila 72 dnů. Naopak nejdelší byla v roce 

2004 a to 96 dnů. Ukazatel se počítá dle vztahu 1.16. 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho jsou v podniku průměrně inkasovány pohledávky. 

Všeobecně lze říci, že splatnost faktur je závislá na každé společnosti, na tom, jak se 

domluví se svými odběrateli. Cílem každé firmy je, aby doba splatnosti jejich faktur byla 

co nejnižší. U firmy EMOS trading a.s. byla hodnota tohoto ukazatele nejvyšší v roce 2003, 

kdy byla 30 dnů. V následujících letech se doba obratu pohledávek pohybuje okolo 17 dnů, 

což není špatné. Tento ukazatele počítá podle vzorce 1.17. 



 42 

Doba obratu závazků 

Vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr. Charakterizuje 

tedy platební disciplinu podniku vůči dodavatelům. Tento ukazatel úzce souvisí s dobou 

obratu pohledávek. Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, 

aby nebyla narušena finanční rovnováha společnosti, což je zde splněno. 

Hodnota tohoto ukazatele se počítá podle vztahu 1.18. V roce 2003 byla doba 

obratu závazků 57 dnů. Do roku 2006 má tento ukazatel klesající trend, až na 26 dnů právě 

v tom roce 2006. V roce 2007 se doba obratu závazků zvyšuje na 31 dnů. 

 

4.3 Analýza soustav ukazatelů 

Podstatou soustavy ukazatelů finanční analýzy je vysvětlit změny jednoho nebo 

více ukazatelů na celé hospodaření firmy, ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje 

podniku a poskytnout podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních či externích cílů. 

 

4.3.1 Altmanův model 

 

Tento model patří mezi nejpoužívanější. Výpočet je stanoven jako součet hodnot 

pěti běžných poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha. Největší váhu má 

rentabilita celkového kapitálu. Výpočet byl proveden podle vzorce 1.19. Pokud je hodnota 

indexu Z > 2,99, pak se firma nachází v pásmu prosperity. Pokud je výsledek v rozmezí 

1,81 – 2,98, pak je firma v pásmu šedé zóny a pokud je hodnota Z < 1,81, pak je podnik ve 

velkých finančních problémech, tedy pásmo bankrotu.  

 

Tab. 4.5 Altmanovo Z - skóre 

  2003 2004 2005 2006 2007 

X1 ∙ 0,717 0,39 0,40 0,49 0,49 0,45 

X2 ∙ 0,847 0,03 0,03 0,03 0,09 0,08 

X3 ∙ 3,107 0,20 0,18 0,15 0,45 0,40 

X4 ∙ 0,42 0,17 0,20 0,31 0,45 0,47 

X5 ∙ 0,998 2,32 2,35 3,13 3,26 3,15 

Z 3,12 3,16 4,11 4,74 4,56 

 

 

Z výsledků tabulky je zřejmé, že  Z – skóre dosahuje hodnot v rozmezí 3,12 – 4,74, 

hodnoty jsou tedy větší než 2,99. Z toho vyplývá, že firma EMOS trading a.s. se v po celou 

dobu analyzovaného období nachází v pásmu prosperity. 
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4.3.2 Tafflerův model 

 

Tento model je založen na ukazatelích, které odrážejí zásadní charakteristiky 

platební neschopnosti podniku. Je vypočítán podle vztahu 1.20. Je-li výsledek menší jak 

nula, znamená to velkou pravděpodobnost bankrotu. Je-li výsledek větší jak nula, znamená 

to malou pravděpodobnost bankrotu. 

 

Tab. 4.6 Tafflerův model 

  2003 2004 2005 2006 2007 

0,53 ∙ EBT/KD 0,06 0,06 0,07 0,32 0,25 

0,13 ∙ OA/CZ 0,17 0,18 0,21 0,25 0,25 

0,18 ∙ KD/CA 0,09 0,09 0,06 0,04 0,05 

O,16 ∙ (FM-KD)/PN -0,03 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 

ZT 0,29 0,30 0,32 0,60 0,54 

 

Z tabulky 3.6 je zřejmé, že hodnoty Tafflerova modelu jsou v analyzovaných letech 

větší jak nula, z toho vyplývá, že firmě EMOS trading a.s. hrozí malá pravděpodobnost 

bankrotu. 

 

4.3.3 Kralickův Quicktest 

 

Kralickův Quicktest se skládá ze soustavy 4 rovnic, na základě nichž pak 

hodnotíme situaci v podniku. U tohoto testu je hodnocena jak finanční stabilita podniku, 

tak výnosová situace podniku a na základě těchto ukazatelů lze provádět celkové 

hodnocení finanční situace podniku.  

 Hodnoty R1 – R4 se počítají dle vztahů 1.21 – 1.24. Bodování výsledků dle 

tabulky 2.1. Následné hodnocení finanční stability se počítá dle vztahu 1.25, výnosové 

situace podle vztahu 1.26 a hodnocení celkové situace podle vztahu 1.27. Hodnoty, které 

jsou větší jak 3, prezentují firmu, která je bonitní. Hodnoty v intervalu 3 – 1 prezentují 

šedou zónu a hodnoty menší jak 1 signalizují potíže ve finančním hospodaření firmy. 
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Tab. 4.6 Vypočítané hodnoty Kralickova Quicktestu 

  2003 2004 2005 2006 2007 

R1 0,29 0,32 0,43 0,52 0,53 

R2 9,12 10,94 5,25 2,97 18,05 

R3 0,06 0,06 0,05 0,14 0,13 

R4 1,75 0,91 1,27 1,60 0,32 

 

 

Tab. 4.7 Bodování výsledků Kralickova Quicktestu 

  2003 2004 2005 2006 2007 

R1 3 4 4 4 4 

R2 2 2 2 0 3 

R3 1 1 1 3 3 

R4 4 4 4 4 4 

 

 

Tab. 4.8 Hodnocení finan. stability, výnosové situace a celkové situace 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Hodnocení finan. stability 2,5 3 3 2 3,5 

Hodnocení výnosové situace 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 

Hodnocení celkové situace 2,5 2,75 2,75 2,75 3,5 

 

 

Z tabulky 3.8 je patrné, že hodnoty finanční stability se pohybují v rozmezí od 2 do 3,5. 

V roce 2003 a 2006 se firma nacházela v šedé zóně. Ve zbývajících letech byla bonitní. 

Výnosová situace byla nejlepší v letech 2006 a 2007, kdy hodnoty jsou 3,5, jsou tedy větší 

jak 3. A při hodnocení celkové situace vyšla nejvyšší hodnota v roce 2007 a to 3,5. Ve 

zbývajících letech se pohybovala v rozmezí 2,5 – 2,75, tedy v pásmu šedé zóny. 
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5 Návrhy a doporučení 

 

5.1 Z hlediska poměrových ukazatelů 

Na podnik EMOS trading a.s. byly aplikovány metody finanční analýzy a některé 

modely ze soustavy účelově vybraných ukazatelů, jejichž cílem je určit diagnózu finanční 

situace za 5 let. 

 

5.1.1 Hledisko finanční stability a zadluženosti 

 

Na základě vypočtených ukazatelů finanční stability a zadluženosti můžeme říct, že 

společnost EMOS trading a.s. je dostatečně finančně samostatná, protože většina aktiv je 

financována z vlastních zdrojů. Co se týká celkové zadluženosti, v roce 2003 mírně 

přesáhla požadované rozmezí, ale v následujících letech se postupně snižovala, takže 

můžeme říct, že hodnoty se do rozmezí pro optimální zadluženost vejdou. Zadluženost 

vlastního kapitálu, kterou je firma ochotna přijmout, závisí na fázi vývoje firmy a na tom, 

jak velké jsou vlastníci ochotni podstoupit riziko. Tento ukazatel se u stabilních společností 

pohybuje zhruba v rozmezí 80-120 %. Firma se k doporučenému rozmezí dostala až 

v letech 2006 a 2007. V předchozích třech letech se hodnoty tohoto ukazatele pohybovaly 

nad 120 %. Bylo to dáno tím, že došlo k téměř dvojnásobnému vzrůstu vlastního  kapitálu a 

naopak výrazně se snížily cizí zdroje, což ovlivnilo to, že v letech 2006 a 2007 firma 

nevyužívala bankovní úvěry a výpomoci, jako tomu bylo v předchozích třech letech. Na 

základě výpočtů úrokového krytí lze konstatovat, že firma vydělá nejen na úroky, ale 

vytváří i zisk, jelikož vypočtené hodnoty se pohybují několikanásobně nad 100 %. Část 

zisku, kterou odčerpají úroky, se v průběhu sledovaného období snížila téměř na minimum, 

což je pro podnik příznivé. 

 

5.1.2 Hledisko likvidity 

 

Trend vývoje výsledků ukazatelů likvidity naznačuje, že firma EMOS trading a.s. 

by se měla zaměřit na likviditu. Celková likvidita se v optimálním rozmezí pohybovala jen 

v roce 2003. V následujících letech dochází ke zvyšování celkové likvidity. Pomohlo by, 
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kdyby firma nevázala v zásobách tolik peněžních prostředků, ale jelikož se jedná o firmu, 

zabývající se prodejem elektro zboží, má v zásobách vázáno kolem 70 % finančních 

prostředků. Oběžná aktiva tedy značně převyšují hodnoty krátkodobých závazků, tudíž 

hodnoty celkové likvidity dosahují vyšších hodnot. 

 

5.1.3 Hledisko rentability 

 

Analýza poměrových ukazatelů rentability ukázala, že všechny ukazatele rentability 

mají v prvních třech letech klesající tendenci, což pro podnik není moc příznivé. Je to 

způsobeno  snižujícím se ziskem. Obrat nastal v roce 2006, kdy všechny veličiny vykázaly 

výrazné zlepšení, což je způsobeno větším vytvořeným ziskem společnosti. 

 

5.1.4 Hledisko aktivity 

 

Obrátkou celkových aktiv se zjistí efektivita využívání majetku v podniku. 

V prvních třech letech se zvyšuje efektivita využívání majetku v podniku, ale v roce 2007 

dochází k mírnému poklesu. Aby firma tomuto předešla, měla by buď zvýšit tržby, nebo již 

nezvyšovat aktiva. Analýza ukazatelů aktivity ukázala, že všechny ukazatele aktivity mají 

klesající trend, což je pro firmu velice příznivé. 

 

 

5.2 Z hlediska soustav ukazatelů 

 

5.2.1 Altmanův model 

Na základě výpočtů Altamanova modelu bylo zjištěno, že firma EMOS trading a.s. 

se po celou dobu analyzovaného období nachází v pásmu prosperity. 

 

5.2.2 Tafflerův model 

Podle výpočtů Tafflerova modelu bylo zjištěno, že firmě hrozí jen malá 

pravděpodobnost bankrotu. 
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5.2.3 Kralickův Quicktest 

Co se týká finanční stability, tak v roce 2003 a 2006 se firma nacházela v šedé zóně. 

Ve zbývajících letech byla bonitní. Výnosová situace byla nejlepší v letech 2006 a 2007. A 

při hodnocení celkové situace vyšla nejvyšší hodnota v roce 2007, ve zbývajících letech se 

pohybovala v pásmu šedé zóny. Lze tedy říct, že rok 2007 je z hlediska hodnocení celkové 

situace příznivý. 

 

5.3 Shrnutí 

Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že firma EMOS trading a.s. si 

daří poměrně dobře. Roky 2006 a 2007 lze považovat za nejúspěšnější. Aby i následující 

roky byly tak úspěšné, měla by firma pokračovat v rozvoji maloobchodní činnosti 

rozšiřováním a zkvalitňováním služeb poskytovaných zákazníkovi a v oblasti ekonomiky 

zvyšováním ukazatelů rentability prodejen substitucí méně rentabilních za více rentabilní.  
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6 Závěr 
 

Smyslem finanční analýzy je provést zhodnocení finančního hospodaření a 

finančního zdraví podniku a poskytnout tak svému uživateli veškeré dostupné finanční 

informace o podniku. Finanční analýza patří k nejdůležitějším nástrojům finančního řízení. 

Umožňuje prověřit data z minulosti a také sestavit finanční plán do budoucna. Použité 

vstupní údaje by měly být nejen kvalitní, ale hlavně komplexní, aby nedošlo ke zkreslení 

výsledků hodnocení finančního zdraví firmy. 

Cílem bakalářské práce je na základě finanční analýzy zhodnotit finanční situaci 

firmy EMOS trading a.s. za období 2003 – 2007 na základě dosažených výsledků. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první části je představena společnost EMOS 

trading a.s., která se zabývá maloobchodním prodejem elektro zboží, druhou kapitolu tvoří 

teoreticko-metodologická část. Jejím obsahem jsou obecné informace o finanční analýze 

jako její uživatelé, zdroje a základní metody. Ze základních metod jsou uvedeny analýza 

stavových ukazatelů, analýza rozdílových a tokových ukazatelů, poměrové ukazatele a 

analýza soustav ukazatelů. Třetí část je část aplikační. Obsahuje aplikaci metod uvedených 

ve druhé kapitole. Jedná se o analýzu účetních výkazů, poměrových ukazatelů a analýzu 

soustav ukazatelů. Poslední část práce je zaměřena na návrhy a doporučení, jak vylepšit 

situaci firmy, nebo zachovat její uspokojivý stav. 

Jako výchozí údaje byly použity data z účetních výkazů.  

Poměrové ukazatele pomáhají objasnit, zda firma kvalitně a efektivně zhodnocuje 

zdroje určené k podnikání a jestli jí tyto zdroje přinášejí uspokojivý zisk. Tuto skutečnost 

objasňují ukazatele rentability. Naopak ukazatele aktivity vypovídají o tom, jak aktivně 

podnik hospodaří se svým majetkem. Pokud je firma příliš zadlužená, projeví se to na 

ukazatelích zadluženosti. Důležitá je pohotovost podniku k platbám, která je zhodnocena 

pomocí ukazatelů likvidity. 

Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že firma EMOS trading a.s. si 

daří poměrně dobře. Roky 2006 a 2007 lze považovat za nejúspěšnější. Myslím si, že i přes 

vzrůstající tlak konkurence v tržním prostředí si tato forma klasického maloobchodního 

prodeje prostřednictvím „kamenných obchodů“ může zachovat své místo na trhu. 
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Seznam zkratek a symbolů 

 

spol.  společnost 

s.r.o  společnost s ručením omezeným 

a.s.  akciová společnost 

apod.  a podobně 

např.  například 

atd.  a tak dále 

obr.  obrázek 

tis.  tisíc 

Kč  Korun českých 

EBIT  zisk před úroky a daněmi (Earning Before Interest and Taxes) 

EBT  zisk před zdaněním (Earning Before Taxes) 

EAT  zisk po zdanění (Earning After Taxes) 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) 

ROA  rentabilita aktiv (Return on Assets) 

ROCE  rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (Return on Capital 

Employed)  

ČPK  čistý pracovní kapitál 

KD    krátkodobé dluhy  

OA    oběžná aktiva 

CZ    cizí zdroje 

CA    celková aktiva 

FM    finanční majetek 

PN   provozní náklady 

VZZ  Výkaz zisku a ztráty 
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